
ومن فوائدها: أن من فعل  . (( عفا اهللا عما سلف ))سعة عفو اهللا عزوجل ؛ لقوله: ومن فوائد اآلية الكرمية: 

حمظورا قبل العلم بالشرع فإنه ال إمث عليه وال كفارة وال جزاء ؛ انتبه ! هل ميكن أن نأخذ هذه الفائدة من اآلية ؟ 

ما سلف فعله الصحابة قبل نزول حكمه ؛ فهو أصال مل  )) (( عفا اهللا عما سلفميكن وال أو ال ميكن ننظر؛ 

حيقق ؛ وأما إذا كان اإلنسان جاهال فقد فعله بعد نزول حكمه ويكون هذا املانع من العلم خاص به ؛ فبينهما 

فرق ، بني شخص فعل حمظورا مل حيرم وشخص آخر فعل حمظورا قد حرم ولكنه جاهل ؛ فالصورة الثانية الشك 

قتان ؛ لكن يقال: ملاذا عفا اهللا عنهم ؟ للجهل الشك ألنه ما نزل ؛ فالصواب أن مجيع الشرائع ال تلزم أما متفر 

مع اجلهل ؛ لكن رمبا يكون اإلنسان قد فرط وقصر يف الطلب مبعىن أنه قيل له: إنه واجب أو إنه حرام ، وقصر 

(( ال تسألوا عن أشياء إن ن موافقا هلواهم يف طلب احلق وصار كما يقول العوام الذي يستدلون بالقرآن إذا كا

وهذا تنزيل للقرآن يف غري حمله ؛ فالصحيح على كل حال أن اجلاهل معذور ال يأمث وال  تبد لكم تسوؤكم ))

فإن قال قائل: ينتقض هذا عليكم بقصة الرجل الذي جامع زوجته يف ار رمضان وأتى يستفيت  تلزمه الكفارة .

فاجلواب: أن الرجل ليس جاهال ، الرجل عامل باحلكم ؛  وآله وسلم فإنه ال يدري ماذا عليه ؟ النيب صلى اهللا عليه

لكنه جاهل مبا يرتتب على احلكم واجلهل مبا يرتتب على احلكم ليس بعذر ألن الفاعل قد انتهك احملظور عن 

، ومثل ذلك لو أن رجال يعلم  علم فليس له عذر ؛ وعليه فيفرق بني اجلهل باحلكم واجلهل مبا يرتتب على احلكم

أن الزنا حرام فزىن وهو ثيب فما حده ؟ الرجم ؛ فقال امسكوا لو علم أن حده الرجم ما زنا ؛ فنقول ال منسك ؛ 

ألن اجلهل مبا يرتتب ليس بعذر ، أنت اآلن فعلت الزنا معتقدا أنه حرام وتعلم أنه حرام فال عذر لك ؛ وهلذا لو 

فيمن زىن وهو جاهل أتقيم عليه احلد أم ال ؟ إن قلت: ال، أخطأت ، وإن قلت:  سألك سائل قال: ما تقول

  نعم ، أخطأت ؛ فأقول: إن كان جاهال باحلكم فال يقام عليه احلد ؛ وإن كان جاهال بالعقوبة أقيم عليه احلد .

ملأثور الذي ذكره النيب صلى ومن فوائدها: إثبات العفو هللا عزوجل ؛ ومن أمساء اهللا تعاىل " العفو " ؛ ويف الدعاء ا

( أرأيت يا رسول اهللا إن وافقت ليلة القدر ما أقول اهللا عليه وعلى آله وسلم ألم املؤمنني عائشة حني سألت: 

حتب العفو منك لعبادك والعفو من عبادك  فيها ؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني )

عفو عدم املؤاخذة على الذنب ، العفو أال يؤاخذ على الذنب ؛ إلخوام فاعف عنهم ؛ فما هو العفو ؟ ال

ومن فوائدها: ديد من عاد إىل قتل الصيد بعد علمه ؛  األكثر أن العفو يف ترك الواجب واملغفرة يف فعل احملرم .

وجل ؛ والعزيز ومن فوائدها أيضا: إثبات االسم الكرمي " العزيز " هللا عز  . (( ومن عاد فينتقم اهللا منه ))لقوله: 

مبعىن الغالب الذي ال يغلبه أحد ، والعزيز مبعىن الذي ميتنع عليه النقص بأي وجه من الوجوه ، والعزيز هو ذو 

ومن فوائدها: أن اهللا تعاىل ذو انتقام ؛ لكن ممن ؟ من  العزة اليت تكثر من اتصف ا قدرة وسلطانا وغري ذلك .



وهلذا ال يوصف اهللا تعاىل باالنتقام مطلقا وال يسمى  لمجرمين منتقمون ))(( إنا من اارمني كما قال تعاىل: 

باملنتقم ، ال يوصف باالنتقام مطلقا وال يسمى به أيضا ؛ ألن اهللا تعاىل قيد االنتقام مبن ؟ بارمني ؛ فنقيد ما 

تقام أي صاحب انتقام قيده اهللا عزوجل ؛ وهنا كلمة " ذو انتقام " ال تدل على أنه وصف مطلق هللا بل ذو ان

  فقط ؛ لكن ممن ؟ من ارمني. 

  عن قتل اخلطأ ؟ السائل :

 نعم ما فيه شك ألن املسألة خطرية مسألة القتل ؛ أليس املخطئ عليه الكفارة ؟ القتل له شأن خاص . الشيخ :

   م .ال ، حتذيرا وإال لقتله ألنه قتل نفسا معصوما ، الرجل هذا قال " ال إله إال اهللا " عص

  اختلف العلماء يف أنه هل يعادل الصيد أو مبثله فما هو الراجح يف هذه املسألة ؟  السائل :

حنن ذكرنا هذا ؛ قلنا: اآلية حمتملة ولو قال قائل بأنه ينظر لألحظ للفقراء إن كانت قيمة الصيد أكثر  الشيخ :

 ذا لكان له وجه قياسا على قيمة العروض يف قومنا الصيد وإن كانت قيمة اجلزاء أكثر قومنا اجلزاء ؛ لو قيل

الزكاة ، إذا كانت تبلغ يف الذهب أو تبلغ يف الفضة أو بالعكس ؛ مباذا نقومها ؟ باألحظ ؛ مث قلنا أيضا: ولو 

قال قائل بالعكس وهو أن األصل براءة الذمة فال يلزمه باألكثر لكان له وجه ؛ فاآلية عندي حمتملة هلذا وهذا 

  رجوا إن أخذ ا ال يأمث أو ذا ال يأمث .واإلنسان ن

  األمور العقيدة كالتوحيد والرسالة ال يقع فيها النسخ فكيف نقول ذا ؟ السائل :

ما نقول ذا ، أين أنت ؟ هل قلنا إن مجيع اآليات املكية تنسخ ؟ ليس مجيعها ؛ كيف ما جاء  الشيخ :

  فيها حكم خاص ، الصيام نسخ مرتني ؛ بل ثالث مرات .باإلثبات ؟ جاءت بأثبت اإلثبات ؛ ال الصيام 

بعض العلماء يقول إن اآليات املكية ال يقع فيها النسخ ؟ ال هذا غري صحيح ، كل آية حتتمل لكن معلوم إن 

  أصول الدين ما ميكن النسخ فيها ؛ ما نقول هكذا لكن نقول إن أصول الدين ما ميكن أن تنسخ .

(( أحل لكم صيد البر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر لرجيم ؛ أعوذ باهللا من الشيطان ا

مادمتم حرما واتقوا اهللا الذي إليه تحشرون جعل اهللا الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام 

ليم اعلموا والهدي والقالئد ذلك لتعلموا أن اهللا يعلم ما في السموات وما في األرض وأن اهللا بكل شيء ع

(( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا قال اهللا تبارك وتعاىل:  . أن اهللا شديد العقاب وأن اهللا غفور رحيم ))

ملا بني اهللا سبحانه تعاىل يف اآليات املاضية حكم صيد الرب للمحرم ذكر حكم صيد البحر  لكم وللسيارة ))

ألنه الذي بيده التحليل والتحرمي واإلجياب ؛ وقوله " لكم  وحيله اهللا عزوجل (( أحل لكم صيد البحر ))فقال: 

وقوله  أي للسائرين املسافرين يتزودونه بأمتعتهم . (( وللسيارة ))" اخلطاب للمقيمني يف البالد بدليل قوله: 



ما يطعم بدون صيد وهو  (( وطعامه ))صيد مبعىن مصيد وهو ما أخذ حيا ؛  (( صيد البحر وطعامه ))تعاىل: 

ا يلفظه البحر من السمك واحلوت ؛ فيكون على هذا كل ما يف البحر حالل كما سيأيت إن شاء اهللا يف الفوائد م

مفعول من أجله أي من أجل أن تتمتعوا به ؛ وقد بني اهللا تعاىل  (( متاعا لكم وللسيارة )) (( متاعا ))وقوله:  .

 هو مشاهد اآلن أن حلم البحر من أطيب اللحوم .يف آيات أخرى أنه سخر البحر لنأكل منه حلما طريا وكما 

(( صيد البر احملرم هو اهللا عزوجل ؛ وقوله:  (( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما )) (( حرم ))وقوله: 

هل املراد بصيد الرب مصيده ؟ أي ما صيد ؟ أو املراد أن تصيده ؟ الثاين هو املراد ألن املصيد فيه  مادمتم حرما ))

لى ما سبق يعين حرم عليكم أن تصيدوا صيد الرب ؛ هذا املعىن حيتاج إىل تقدير والتقدير: صيدكم صيد تفصيل ع

الرب ؛ ألن الرب ال يصاد فالبد من تقدير ؛ أما إذا قلنا إن الصيد مبعىن املصيد فإنه ال حاجة إىل التقدير ويكون 

(( احملرم كل حيوان بري حالل متوحش ؛ وقوله: املعىن صيد الرب يعين ما صيد فيه ؛ وقد مر علينا أن الصيد 

اتقوا اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه ؛  (( واتقوا اهللا )) أي حالة كونكم حمرمني حىت حتلوا . مادمتم حرما ))

(( الذي إليه  وهذا أعم ما قيل يف تفسري التقوى أا: اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه .

صلة املوصول ، وقدم اجلار وارور  (( إليه تحشرون ))" الذي " صفة لالسم الكرمي " اهللا " و شرون ))تح

على عامله إلفادة احلصر ولتناسب رؤوس اآليات ففي ذلك فائدة معنوية وفائدة لفظية ؛ الفائدة املعنوية احلصر، 

أي جتمعون إليه ؛ وذلك يوم القيمة فإن الناس  (( تحشرون ))والفائدة اللفظية مناسبة رؤوس اآليات ؛ ومعىن 

يف هذه اآلية فوائد ؛ منها: حل صيد البحر  حيشرون إىل اهللا تبارك وتعاىل كما جاء ذلك يف السنة مبينا .

ومن فوائدها: أنه لو وجد ماء  . (( وحرم لكم صيد البر مادمتم حرما ))للمحلني واحملرمني ؛ يؤخذ من قوله: 

(( أحل لكم صيد البحر  (( صيد البحر ))ود احلرم فإنه يكون حالال ؛ لعموم قوله: فيه مسك داخل حد

وهذا هو القول الراجح ؛ وقال بعض أهل  (( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما ))مث قال:  وطعامه ))

ولكن ظاهر  العلم: بل هو حرام وفيه اجلزاء ؛ ألنه يف مكان آمن ؛ وقال آخرون: هو حرام لكن ال جزاء فيه ؛

 (( صيد البحر ))ومن فوائدها: أن مجيع حيوان البحر حالل ؛ يؤخذ من اإلضافة  اآلية الكرمية أنه حالل .

واإلضافة تقتضي العموم فيشمل كل ما يف البحر من مسك وحيتان ، صغري وكبري ، مشابه لإلنسان ، مشابه 

ومن فوائدها: أن مجيع ما يف البحر مما يطعم من  . للذئاب ، مشابه للخنزير ، أي شيء ؛ ألنه عام صيد البحر

ومن فوائدها: بيان حكمة اهللا عزوجل يف حل صيد  . (( وطعامه ))مسك وأشجار وغريها حالل ؛ لعموم قوله: 

البحر دون صيد الرب ؛ ألن األول تناوله سهل وال يلهوا به اإلنسان كما يلهوا به يف صيد الرب ، مث هو صيد خفي 

ومن فوائدها: اإلشارة إىل جواز ادخار حلم البحر  ياه فال يكون كالصيد الظاهر على سطح األرض .يف باطن امل



وهل مثل ذلك حلم صيد الرب ؟ يعين يف غري اإلحرام ؟  يعين سائرين يف السفر .(( وللسيارة )) ؛ تؤخذ من قوله: 

حد الضرر بأن أننت وقبحت رائحته  اجلواب: نعم ؛ لكن يشرتط يف ذلك أال يصل إىل حد الضرر فإن وصل إىل

(( ولقوله:  (( وال تقتلوا أنفسكم ))وخيف على اإلنسان منه صار إما مكروها وإما حراما ؛ لقول اهللا تعاىل: 

(( وحرم عليكم صيد ومن فوائدها: حترمي صيد الرب على احملرمني ؛ لقوله:  . وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ))

وقد عرفتم هل املراد مصيده أو صيده ؛ فإن كان املراد صيده فاألمر ظاهر وال إشكال فيه  البر مادمتم حرما ))

أنه حيكم على احملرم أن يصيد صيد الرب ؛ لكن إذا قلنا املراد املصيد فهل نأخذ بعموم اآلية ونقول إن املصيد من 

وقد عرفتم اخلالف يف هذا أن بعض ؛ الرب حرام على احملرم سواء صاده هو أو صيد ألجله أو صاده حالل لغريه 

العلماء يقول: إن احملرم ال جيوز أن يأكل من صيد الرب سواء صيد له أو صيد لغريه أو صاده نفسه ؛ وبينا فيما 

سبق أن القول الراجح من أقوال العلماء أنه إن صاده احملرم فهو حرام وإن صيد له فهو حرام وإن صاده حالل 

أنه ال حيل الصيد ـ ومن فوائدها:  وهذا هو القول الراجح الذي جتتمع فيه األدلة . لنفسه فهو حالل للمحرم ؛

صيد الرب ـ ملن حلل التحلل األول ؛ وجه ذلك أن من حل حتلل األول مل يزل حمرما باق عليه من حمظورات 

التحلل األول كما ال اإلحرام النساء ؛ أفهمتم ؟ هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم وقال: إنه ال حيل الصيد بعد 

بقي أن يقال:  حيل النساء ؛ ولكن قد دلت السنة على أنه إذا حل التحلل األول حل له كل شيء إال النساء .

اجلواب:  الذي حيل التحلل األول سيكون يف مىن ومىن من احلرم فهل جتيزون للمحرم يف هذا املكان أن يصيد ؟

رم حرام على احملل وعلى احملرم ؛ لكن لو فرض هذا احملرم خرج إىل ال ، ال نبيح له ذلك ألنه يف حرم وصيد احل

عرفة وعرفة من احلل فهل جيوز أن يصيد أو ال ؛ ينبين على اخلالف ، من قال إن الصيد ال حيل للتحلل األول 

ومن  قال ال حيل أن يصيد ؛ ومن قال إنه حيل له كل شيء إال النساء ـ وهو قول الراجح ـ قال له أن يصيد .

 . (( واتقوا اهللا ))وجوب تقوى اهللا تعاىل واحلذر من خمالفته فيما فرضه من هذه األحكام ؛ لقوله: فوائدها: 

ومن فوائدها: إثبات اليوم  . (( الذي إليه تحشرون ))ومن فوائدها: التحذير من عقوبة اليوم اآلخر ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أن احلشر إىل  . (( الذي إليه تحشرون ))اآلخر الذي يكون به احلشر إىل اهللا عزوجل ؛ لقوله: 

(( إن إلينا إيابهم ثم إن علينا اهللا ال إىل غريه ، فهو الذي يتوىل عقاب عباده وثوام ، وهو نظري قوله تعاىل: 

(( جعل اهللا الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي مث قال اهللا تعاىل:  . حسابهم ))

هذه أربعة أشياء جعلها اهللا تعاىل قياما للناس ؛ أوال جعل اهللا الكعبة البيت احلرام قياما للناس هذا  لقالئد ))وا

وقوله:  اجلعل هل هو جعل شرعي أو جعل كوين أو مها مجيعا ؟ الظاهر الثالث أن اهللا جعل ذلك كونا وشرعا .

خرج به كل مربع  (( البيت الحرام ))الكعبة يف األصل هو البناء املربع ؛ لكن قوله:  (( الكعبة البيت الحرام ))



وصفا خمرجا لغريه وليس بيانا أو بدال ؛ بل  (( البيت الحرام ))سوى الكعبة املشرفة ؛ وعلى هذا فيكون قوله: 

 رمة مكة أمر معروف .أي ذو احلرمة ، وح (( البيت الحرام ))هو وصف خمرج لغريه من الكعبات ؛ وقوله: 

قياما للناس أي تقوم به مصاحل دينهم ومصاحل دنياهم ؛  (( قيما للناس ))ويف قراءة:  (( قياما للناس ))وقوله: 

أي تقوم ا مصاحل الدين والدنيا  (( وال تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل اهللا لكم قياما ))وهذا كقوله تعاىل: 

اىل قياما للناس تقوم ا مصاحل دينهم ودنياهم ؛ أما مصاحل الدين فظاهر ، حج وعمرة ؛ إذا الكعبة جعلها اهللا تع

(( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم مبا فيهما من األنساك ؛ وأما مصاحل الدنيا فقد قال اهللا تعاىل مشريا إليها: 

أي  (( والشهر الحرام ))ل ؛ وقوله: مث إن هذه الكعبة جيىب إليها مثرات كل شيء رزقا من عند اهللا عزوج اهللا ))

وجعل الشهر احلرام قياما للناس ؛ وهل املراد به اجلنس أو شهر واحد ؟ املراد اجلنس فيشمل األشهر األربعة وهي: 

ذوا القعدة وذوا احلجة وحمرم ورجب ؛ وإمنا جعل اهللا األشهر احلرم قياما للناس ألم يأمنون فيها حيث إن القتال 

حىت يف اجلاهلية ال ميكن أ، يكون القتال يف هذه األشهر األربعة: ذو القعدة ذو احلجة حمرم رجب ؛ فيها حمرم 

أما الثالثة األوىل فألا أشهر احلج يعين األشهر اليت يسافر الناس إىل مكة ويرجعون منها ، يسافرون يف ذي 

حلج لكن بدل شوال ؛ لكنه من حرمات احلج القعدة ويرجعون يف احملرم ؛ ومن املعلوم أن احملرم ليس من أشهر ا

إذ أن الناس يسافرون يف شهر ذي القعدة للحج ويرجعون يف شهر حمرم ؛ وهلذا كانوا يف اجلاهلية ال ميكن أن 

يعتدي أحد على أحد يف هذه األشهر أبدا حىت لو وجد قاتل أبيه مل يقتله ؛ رجب هذا أيضا شهر معظم يف 

ال ميكن القتال فيه فيأمن الناس يف هذه األشهر وتقوم مصاحلهم ، يسافرون ويؤوبون إىل اجلاهلية كاألشهر الثالثة 

بالدهم ال أحد يتعرضهم ؛ هذا الثالث أو الرابع ؟ الثاين: اهلدي جعله اهللا تعاىل قياما للناس يف دينهم ودنياهم ؛ 

فالبيع والشراء واألكل واالنتفاع باجللود أما يف دينهم فبالثواب الذي ينال هلم من اهللا عزوجل ؛ وأما يف دنياهم 

ففيها قوالن ؛ القول األول أم كانوا يف  (( القالئد ))وما أشبه ذلك ؛ فاهلدي إذا قيام للناس ؛ وأما قوله: 

اجلاهلية إذا حج اإلنسان أو اعتمر صنع قالدة من حلاء الشجر من الثمر أو غريه قالدة يتقلد ا ليعلم أنه حاد 

شف العجائب عادات غريبة ، إذا حج أو اعتمر صنع قالدة يتقلدها إذا رآه أحد قال هذا حاج أو  فيحرتم ؛

املراد بالقالئد ما يقلد اهلدي ألن اهلدي يقلد يف رقبته ملا يشعر أنه هدي وهو آذان معتمر ؛ القول الثاين: أن 

ه هدي فيحرتم حىت قال بعضهم إن الرجل يف القرب ، النعال اخللقة ، البالية تعلق يف أعناق اهلدي إشارة إىل أن

اجلاهلية يأكل العصب من اجلوع وال ميكن أن يذبح أو ينحر هذا اهلدي ألن عليه عالمة وهي القالئد ؛ القالئد 

تكون يف الغنم وتكون يف اإلبل وتكون يف البقر ؛ وتزيد اإلبل باإلشعار وهو شق صنامها حىت يسيل الدم فيعرف 

(( جعل اهللا الكعبة البيت فلننظر اإلعراب  اهلدي ؛ هذه كلها جعلها اهللا تعاىل قياما للناس . الناس أن هذه من



 (( والشهر الحرام ))أين مفعول " جعل " األول ؟ " الكعبة " ؛ والثاين: " قياما " ؛ وقوله:  الحرام قياما ))

طوفات مقدرا أي والشهر احلرام قياما أيضا معطوفة على " الكعبة " وعلى هذا فيكون املفعول الثاين يف املع

  واهلدي قياما والقالئد قياما للناس .

  هل معرفة أهل اجلاهلية باألشهر احلرم واحرتامها كان من دين سابق أم ماذا ؟  السائل :

  ال أعلم أنه دين سابق لكنه جار بينهم ومعروف ؛ لكن ال أعلم أنه من دين سابق . الشيخ :

  احلكمة يف حترمي صيد الرب دون صيد البحر على احملرم ؟ما هي  السائل :

حنن ذكرنا يف حترمي صيد الرب أن احلكمة من ذلك لئال يتلهى اإلنسان وينساب وراء الصيود ؛ وأما البحر  الشيخ :

ضنا أن فال يتأتى فيه ذلك ، أوال إن البحر ال يكاد أحد حيرم من البحر إال من مر به ؛ وثانيا أن البحر حىت لو فر 

  أحدا من الناس أحرم من الرب فيجوز أن خيوض البحر ويصيد ؛ لكن هذا نادر ؛ وهلذا ال حكم له .

ال ، بينهما فرق واضح ، أحل صيد البحر ألن الناس ال يتلهون فيه كثريا يف حال اإلحرام ؛ أما يف احلرم  الشيخ :

ر فيها مسك فإنه يكون حالال ألنه من صيد فليس يف حدود احلرم حبر ؛ لكن لو فرض أن حبرية اصطنائية صا

  البحر . 

  ما حكم احليوانات اليت تعيش على ساحل البحر وهي ال دم هلا هل حيرم على احملرم صيدها ؟ السائل :

لكنها تعيش ي الرب أو يف البحر ؟ هذه يقول بعض العلماء إذا كان أكثر حياا يف البحر فهي حبرية  الشيخ :

حركة ؛ وبعضهم يقول ال مادام عاشت يف الرب فإا ليست حبرية إال إذا كان عيشها يف الرب كولو عاش يف الرب 

  املذبوح يعين ملا خرج بالسمكة بقيت تقرتب حىت ماتت ، هذا ال عربة ذا .

  طيور اليت تتغدى على السمك ؟  السائل :

  برية ؛ حرام صيدها ألا من صيد الرب . الشيخ :

(( جعل اهللا الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي يطان الرجيم ؛ أعوذ باهللا من الش

والقالئد ذلك لتعلموا أن اهللا يعلم ما في السموات وما في األرض وأن اهللا بكل شيء عليم اعلموا أن اهللا 

تكتمون قل ال  شديد العقاب وأن اهللا غفور رحيم ما على الرسول إال البالغ واهللا يعلم ما تبدون وما

  . )) الخبيث فاتقوا اهللا يا أولي األلباب لعلكم تفلحون ةيستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثر 

   (( جعل اهللا الكعبة البيت الحرام قياما للناس ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعاىل: 

   أين يؤخذ ؟مر علينا أن السمك واحليتان امليت حالل فمن  الشيخ :

  ؛  (( أحل لكم صيد البحر وطعامه ))من قوله تعاىل:  الطالب :



  وجه الداللة ؟ ما  الشيخ :

  يعين كل ما يف البحر هو حالل ؛  الطالب :

  لكن ما وجه الداللة أن امليت يكون حالل ؟  الشيخ :

  مبعىن مصيد ؛  صيد الرب الطالب :

ال ما نتكلم عن صيد الرب ، إذا وجد ميتا هل هو حالل أو حرام ؛ أخوك يقول هو حالل وأتى باآلية  الشيخ :

  لكن مل يبني وجه االستدالل ؟ 

  يعين غري املصيد الذي يكون ميتا ؛  (( وطعامه )) الطالب :

  إذا طعامه ما وجد ميتا ، هكذا جاء عن ابن عباس وعلي رضي اهللا عنه . الشيخ :

  استنبطنا منها دليال على أيش ؟ (( وللسيارة ))قوله:  الشيخ :

  جيوز ادخار اللحم وأكله بعد االدخار ؛  الطالب :

  هل هذا يقيد بشيء ؟  الشيخ :

  نعم ما مل يننت فيكون ضارا  الطالب :

  وحينئذ ال . الشيخ :

  من أين نأخذ أنه حيرم ؟  الشيخ :

؛  (( حرمت عليكم الميتة ))الزم نأخذ احلكم من هذه اآلية ؛ ؛ هو  (( أحل لكم ... ))من اآلية:  الطالب :

  نأخذ من قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: ( ال ضرر وال ضرار ) ؛ 

(( معنا شيء أبني منه وأصح منه ألن احلديث فيه ما فيه كالم ألهل العلم أتقرأ القرآن ؟ قال اهللا تعاىل:  الشيخ :

  ه اآلية تدل على هذا .أفهمت ؟ هذ وال تقتلوا أنفسكم ))

فإن قال قائل: هذه اآلية تدل على أن الشيء الذي يؤدي إىل اهلالك هو احلرام وما دون القتل فال  الشيخ :

   يدخل يف اآلية ؟

( احتلمت في ليلة قال:  جياب عنه حبديث عمرو بن العاص رضي اهللا عنه يف غزوة ذات السالسل الطالب :

فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح باردة في غزوة ذات السالسل 

فذكروا ذلك للنبي صلى اهللا عليه وسلم فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فأخبرته بالذي 

منعني من االغتسال وقلت: إني سمعت اهللا تبارك وتعالى يقول: (( وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم 

   هللا صلى اهللا عليه وسلم ولم يقل شيئا )رحيما )) فضحك رسول ا



أحسنت نعم نقول اآلية وإن كانت تدل على أن املنهي عنه هو القتل لكن استدل ا عمرو بن العاص  الشيخ :

  رضي اهللا عنه على جواز التيمم خلوف الربد أو املرض فأقره النيب صلى اهللا عليه وسلم على ذلك .

  خ ؟ ما صيد الرب احملرم األ الشيخ :

  ؛  (( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ))صيد الرب حمرم ؛ لقوله تعاىل:  الطالب :

  ما هو صيد الرب ؟  الشيخ :

  هو صيد احليوانات الربية ؛  الطالب :

  ما هو احليوان ؟ كل ما يف الرب حرام ؟  الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

  خطأ ؛ كل حيوان بري متوحش حالل . الشيخ :

  ما معىن قولك " بري " ؟  الشيخ :

  الربي الذي يعيش يف الرب ، الطالب :

  يعين ما ال يعيش إال يف الرب.  الشيخ :

  ؟  (( اتقوا اهللا ))كونه بعد قوله:   (( إليه تحشرون ))ما الفائدة من قوله:  الشيخ :

  التهديد ،  الطالب :

  يعين أنه ال مفر لكم من اهللا عزوجل فاتقوه . الشيخ :

  ما الفائدة من تقدمي اجلار ؟  :الشيخ 

  حصر ؛  الطالب :

  هل هناك قاعدة تؤسس عليها هذا اجلواب ؟  الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

  ما هي ؟  الشيخ :

  إذا قدم ما حقه التأخري فإنه يفيد احلصر ؛  الطالب :

  نعم أحسنت هذه قاعدة معروفة عند البالغيني واألصوليني . الشيخ :

  شرعي أو قدري ؟ هذا اجلعل (( جعل اهللا الكعبة البيت الحرام قياما للناس ))قال اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :

  شرعي ؟ 

  ؟ شرعي وقدري الطالب :



  ال ، شرعي وقدري .  الشيخ :

  هل هو عطف بيان أو هو قيد ؟  (( البيت الحرام )) الشيخ :

  قيد ؛  الطالب :

ة املشرفة ؛ يعين لو أن إنسانا بىن كعبة يعين بنار مربعا وقال هذه كعبة خيرج مجيع الكعبات غري كعب الشيخ :

  حجوا له ؛ نقول ال ؛ ألن الكعبة اليت جعلها اهللا قياما هي البيت احلرام وهي اخلاصة .

  واحد أو ثالثة أو مخسة ؟  (( الشهر الحرام ))قوله:  الشيخ :

  جنس  الطالب :

  يشمل كل أشهر احلرم ؛  الشيخ :جنس 

  وعددها ؟  الشيخ :

  أربعة ؛  الطالب :

  ما هي ؟  الشيخ :

   . ذو القعدة ذو احلجة ، حمرم ، ورجب ؛ متام ؛ إذا هذا عام الطالب :

  ما وجه كون هذه األشهر قياما للناس ؟ الشيخ :


